
Нагаса абын хөөрөөн. 

 

- Хүбүүмни, харана гүш, саhан хайлаа, гахай багшамнай галаа түлэжэ, 

одоол дулаанай шарай үзэгдэхэнь гээшэ бэшэ гү? – гэбэ Намсарай үбгэн, 

Баяр хүбүүнэй нагаса аба. 

- Аба-аа, газар доро гахай байдаг гү? Галаа түлэхэдэнь, газаамнай 

дулаан болодог гү? – гайхангяар асууна Баяр. 

- Үгы, үбэлэй ута нюрга дабажа, хабар болохо болзорыень буряад зон 

«гахай багша галаа түлэнэ» гэдэг. Тэрэнэй хажуугаар жэлдээ олон болзорто 

сагууд байдаг. Буряад угсаатан хэр угhаа байгаалияа адаглажа, шэнжэлжэ, 

сагай уларилай hэлгээ элирүүлдэг, мүн саашадаа ямар үдэрнүүд болохоб гэжэ 

байгаалияа хараад мэдэдэг ха юм даа. Минии бага байхада, эгээл шамтай 

сасуу байхадамни, хүгшэн абам намда иимэ онтохо хөөрөө бэлэй.  

Урдын урда сагта боложо байhан ушар. Намилзажа байгаа хүхэ торгон 

ногоогоор бүрхөөгдэhэн үргэн тала дайда. Табан үнгэтэй сэсэгүүд энэ талые 

шэмэглэнэ. Арюун тунгалаг уhатай горхон урдажа, оршон тойронхи ан 

гүрөөлые ундалуулна. Заха хизааргүй үргэн тала дайдаар бүмбэр сагаан 

хонин hүрэг бэлшэнэ, хажуудань адуун, үнеэдшье бии. Талын дундахана 

тобойжо байhан добохон дээрэхэнэ hэеы гэрээ табиhан Нарилдайн 

Намдагайхи гэжэ айл байдаг байhан гэхэ. Угаа дамжуулха, абынгаа нэрыень 

нэрлүүлхэ, аба эжы хоеройнгоо түшэг тулга, найдаха найдабари Доржо 

хүбүүтэй байгаа. Доржо бага наhанhаа абарга хүсэтэй бүхэ болохо гэжэ 

адагламаар hэн. Нарай нялхаhаашье, бариhан юумэеэ алдахагүй, хорхой 

шумуулhаашье айхагүй, хүдэр хүбүүн үндыгөө. Абань Доржо хүбүүгөө 

багаhаань дахуулжа, наhан соогоо хараhан үзэhэнөө хүбүүндөө дамжуулха, 

элинсэг абынгаа hайхан hургаал шэнгээхэ гэжэ оролдодог hэн. 

Намдагайхиhаа холо бэшэ Пүрбэтэн гэжэ айл байдаг байгаа. Тэдэ 

талын тобгорто урсахан hэеы гэрээ татаhан, хоолойгоо тэжээхэ ори гансахан 

үнеэтэй, унаха моритой, хотоео харууhалха Хотошо нохойтой байгаа. Гансал 



угаа дамжуулха, эрхэлүүлэн өөхэшөөхэ хүүгэдгүй байгаа. Он жэлнүүд 

ошожол байгаа, үбэл зун hэлгэжэл байгаа…  

Нэгэтэ нарата сэлмэг үглөөгүүр, үдын ааяма халуунай урда тээхэнэ 

Намдак хүбүүнтэеэ Пүрбындэ зугадаhан улаан малаан буруугаа бэдэрхэ 

hанаатай ерэбэ. Хотошо нохойн абяалхада, Пүрбэ газаа гаража харахадань, 

хүршэ оршодог Намдаг нүхэр хазаарта мориео унанхай хүрэжэ ерэhэн байба. 

Үнинэй энэ айлда хүн ябаагүй, тиимэhээ Пүрбэ Намдагтай hонин hормойгоо 

хэлсэбэд.   

- Энэ юундэ иимэ халуун үдэрнүүд дээрэ дээрэhээ боложол байна 

гээшэб? Энэ мүрөөрөө саашаа байбал, газарнай гандаха, уhа голнай хатахань 

гээшэ бэшэ гу? Хүдөө талаар эдихэ хоол хошо олдохоо болижо эхилхэдэнь, 

хүдөөгэй ан амитад хотон хореодомнай дүтэлжэ эхилбэ,- гээд hанаа 

зобонгеор Намдаг хүршэ Пүрбэдэ хэлэнэ.  

- Энэ манай энээгүүр барагтайл байна. Голой эрьедэ байдаг hэн тула, 

ехэ ядамаргүйхэн hуунабди. Зүгөөр саашанхи үдэрнүүднай hанааемнай 

зобоожол эхилхэнь гээшэ ха. – гэжэ Пүрбэ Намдагта харюусана – Зай, бидэ 

хоер хойто шэлээр ябажа, тэрэ бурууешни бэдэрэел даа. Норжимо-аа, энэ 

Доржые хаража байгаарай, ой соогуур хүүгэдые абаад ябалтагүй. Заа, 

Намдаг, ябая, бишни мориео эмээллэhүүб. 

Норжимо оедолоо орхижо, Доржые эдеэлүүлхэ гэжэ үндынэ. Доржо 

гэрэй баруун буланда hуунхай шагайгаар наадажа hууна. Һэеы гэрэй хаяагаар 

аалиханаар маряажа могой орожо ябахыень хараад, Доржо тэрэ дороо гүйжэ 

бодоод, сошоhон, айhан хэбэрш үзүүлэнгүй, тэрэ могой гартаа бариба. 

Норжимо ехэ гайхангяар: 

- Ши энэ могойе барижархиха шуран, айхые мэдэхэгүй хүбүүн 

байналши. Амиды амитан ябаа хадань, газаа гаргажа, гэрhээ холо абаашая, - 

гэлсэбэд. 

Доржо газаашаа гүйжэ гараад, тэрэ могойгоо аюулгүй газарта 

абаашаба. Хара үглөөнhөө абаяа дахажа ябаhан Доржо, эдеэлхэдээ нойртоо 

диилдэжэ, Норжимын үбэр дээрэ hуугаад унташаба. Хүршынгөө Доржо 



хүбүүе эрхэлүүлэн үндэжэ, аргаахан шэрдэг дээрэ хэбтүүлбэ. Хониной 

нооhон шэрдэг дээрэ дууряажа, амтатайхан зүүдэ хаража Доржо амарба.   

Энэл үдэшэ оройшог болоhон хойно Хотошо нохойнгоо абялхада 

Пурбэ Норжимо хоер газаа гараба. Гаран гэhээнь үнөөхи могой ерэжэ, хүнэй 

хэлээр хэлэбэ: «Амиды амитаниие алангүй хүдөө талада табиhандатнай нүгөө 

жэлдэ хүүгэд боложо танайда түрэхэб» - гээд саашаа ябашаба.  

Нилээд хооhо нойтон, хатуу шэрүүн хабарай нэгэ үдэр Пүрбындэ наhан 

соонь удаан хүлеэгдэhэн, эгээл баяртай, жаргалтай үдэр тудаа. Одоошье 

басаган үритэй болоhон аба эжы хоер жаргалай нулимсаа аршан хоноод hэн. 

- Иимэ шэрүүн hалхитай үдэр түрэгдэhэн хүүхэн үримни, наhан соогоо 

шанга шамбай, шадамар бэрхэ ябахаш даа, - гээд Пүрбэ өөрынгөө hанал 

найдабарияа хэлэн, басагаяа үндэнэ. - Сэсэн ухаагаараа улад зоноо 

дахуулхаш, элшэ гэрэл бадаруулхаш, - гээд, абань басагаяа Алтангэрэл гээд 

нэрлэбэ. 

 Тэрэ гэhэн сагhаа хойшоо 16 жэл үнгэршэбэ. Бага балшар наhанhаа 

сугтаа наадаhан Доржо Алтангэрэл хоер зээрдэ моридтоо мордонхой, хойто 

шэлээр гүйлгэлдэнэ. Мүнөө жэл бүришье hаа хэсүү, ган гасууртай жэл 

тохеолдоо. Тэрэ шадар ажаhуужа байгаа ан амитад, арад зондо нилээд хүндэ 

хүшэр саг тудаа. Зун болоhоор хоердохи hара ябажа байбашье, нойто 

бороогүй, ган гасууртаа абтахаал байhан ушар үзэгдэжэ эхилээ. Түргэн 

урасхалтай голыньшье шэргэжэ, хатаа, үдхэн намилзажа байдаг 

ногоонииньшье харагданагүй. Тойроод ганса шарлашаhан үргэн тала дайда.    

- Энэ юундэ таршаа иимэ олоороо ябанаб, хайшаа ошожо байнаб? 

- Энээниие харахадаа урданай үбгэд бороо хурагүй, ган гасууртай зун 

болохо гэлсэгшэ hэн гээд абамни хэлэдэг. Мүнөөшье үнинэй бороогүй 

жэгтэйл юумэн боложо байна даа. – гэбэ Алтангэрэл  

- Энэ манай бэлдэдэг бухалнууд шэнги обоолоотой юун гээшэб? Иимэ 

бухалнуудые хэн бэлдэдэг юм? 

- Доржо, энэшни хулгананууд үбэлэйнгөө хоол бэлдэбэ, ехэ саhатай, 

хоол хошо олохонь бэрхэтэйшэг жэлэй болохые уридшалан мэдэжэ, эдэ 



жаахан амитаднай бэлдэбэ ха юм даа. Теэд бидэшье бүхэли үбэлдөө ба 

хабартаа дүүрэн хүрэхөөр үбhэ нөөсэлхэ еhотойбди. Зүгөөр иимэ ехэ ган 

гасуурай боложо байхадаа, яахаяань мэдэхэнь аргагүй.  

- Харьялан урдажа байдаг голнай юундэ хатаба гээшэб? Ямаршье сагай, 

ган гасуурай болоошье hаа, түргэн урасхалаа, тунгалан уhаяа алдадаггүй 

hэмнайл?! – гээд, бодомжолно Доржо. 

- Энэш миинтэ хэрэг бэшэ, голойнгоо эхинhээ хаража, шалтагыень 

бэдэрхэ еhотойбди. Дэгэл захатай, хүн ахатай гэжэ буряад зон миин лэ 

хэлсэдэг бэшэ, харин голдо эхин, адаг гэжэ байха еhотой, тиимэhээл энэ 

хүндыгөөр дээшээ ябая. Нэгэл юумэн элирхэ. Энэ тойронхи зон амитан ууха 

уhагүй болобол, бүгэдэ хосорхобди. - гэжэ хэлээд, Алтангэрэл унажа ябаhан 

мориео хатаруулба. Хойноhоонь Доржошье гүйлгэбэ. 

Тэдэ хоер нилээд удаан ябаба. Моридынь ааяма халуунда эсэнхэй, 

урагшаа харгынь хорохо бэшэ. Урдань харагдажа байhан гүбээ дээрэ гараад, 

амарха гэлсэбэд. Эгээл энэ үедэнь шүдэнүүдээ ирзайлгаhан, хоер нюдэнүүдээ 

үзүүрлэhэн хүгшэн эрэ шоно хэрхирэн ундань бии болошобо. Хүсэ шадал 

билтаржа байhан Доржо тэрэ доро шонын бахалуурта аhаха гэжэ 

забдахадань, Алтангэрэл тогтоогоод: 

- Доржо, байзыш даа, хүдөө талада ябажа байхада, шоно миин хүндэ 

добтолхогүй, гэдэhээ үлдэhэндөө гу, али, гүлгэдөө хооллуулха гэнэ энэ шоно. 

Арга, мэхыень олое. 

Зүгөөр тэрэ шоно хүнэй хэлэээр дуугарба. 

- Бү дүтэлэгты! Энэ доротнай эдихэб! 

- Доржо, ши энэ шоные hамааруулжа байгаарай! Би hэмээхэн хойнонь 

гаража, шонын бүлыень олоhуу, тиигээд саашань юу хэхэеэ шиидэхэбди, - 

гэжэ аалиханаар Алтангэрэл Доржодо хандаба.  

Алтангэрэл мориео мүшэртэ уяжархеод, маряан байжа, шонын хойно 

гараад, далда оробо. Тэрэ саанахана, бургааhанай хажууда нэгэ томо хабтагар 

шулуун харагдаба. Тэндэ дүтэлхэдэнь, шонын нүхэн байба. Тэрэ нүхэ 

тойрожо, дээрэнь доронь харахадань, амиды амитадай хэбэршье үзэгдэбэгүй. 



Энэ байрадаа арьяатад hаядааш дүтэлөөгүй байгаа гэжэ эли. Эгээл энэ үедэ 

багахан амитанай улиха дуулдаба. Харан гэhээнь, нүхэнhөө холо бэшэ 

газарта, томо шулуунда дарагдашаhан эхэ шоно байба. Хэды үдэр иигэжэ 

хэбтэhэн юм бэ, бэень араг яhан болошонхой, нюдэнүүдынь хонхойшонхой, 

үшөө дээрэhээнь ааяма халуун, хооhо нойтон үдэрнүүд бүришье ехээр эмэ 

шоные шэрээ. Зүгөөр хажуудань уйдхартай нулимсаяа гарганхай, эхэhээ 

нэгэшье холо ошодоггүй нэгэ гүлгэн хэбтэбэ. Өөрөө арай амиды байбашье, 

эхэ шоно хүнэй дүтэлхэдэ хэрзэгы шарай үзүүлөөд, гүлгэдөө аршалхые 

оролдоно. Тархяа үргөөд, хүнэй урдаhаа аhалдахаа hанабашье, хүсэ шадал 

үгы байжа hөөргөө унашана. Энэ ябадалыень хараhан Алтангэрэл, хайрлахын 

ехээр хайрлаба, яажашье энэ шулуунhаа мулталжа гаргахые оролдобо. 

Шонодо дүтэлхэ гэхэдэнь, гүлгэниинь шүдэнүүдээ ирзайлгаад хэрхирбэ. 

Зүгөөр Алтангэрэл абажа ябаhан шанаhан мяха, уhа хоероо гүлгэндэ үгэжэ, 

эхыешни үхэлhөө абархаб гэжэ ойлгуулба. Эмэ шоно арай шамай үндыжэ, 

уhанда амаяа хүргөөд, хүсэ шадал ороод хөөрэжэ эхилбэ: 

- Бидэ энэ газарта үнинэй байдагбди. Хүндэ hаалта хэдэггүй, 

дүтэлдэггүй байгаабди. Харин энэ хүтэлэй зүүн бэедэ байдаг Шаралдай 

баянайхи бидэндэ байра байдал үзүүлхөө болиhоор үнинэй. Жэл бүри 

түрэhэн гүлгэдыемнай барижа гэртээ абаашана. Урдажа байhан гол соогоо 

шэнгээжэ алана. Мүнөө энэ гүлгэеэ арай гэжэ абараабди, нүгөө хоер 

үрииемнай баряад, абаад ошожо ябахыень, шэнгээжэ алахыень хоер 

нюдөөрөө хараабди, – гээд уйдхартайгаар эмэ шоно улина.  

Эгээл энэ үедэ эрэ шоно бүлэеэ абархаяа дүтэлбэ. Эдеэлжэ байhан 

гүлгэд ба эхыень харахадаа, хоер нюдөөрөө дүүрэн нулимса суглуулаад, 

баярые хүргэhэн хэбэр үзүүлжэ, толгойгоо доошонь тонгойлгоод, 

тэдэнэйнгээ хажууда, амаршаhан янзатайгаар хэбтэшэбэ. Хүн бэшэ 

арьяатаншье hаа, бүлэеэ, үриеэ үхэлhөө абархын түлөө хэды олон 

үдэрнүүдые тэмсээ, оролдоо hэн хаб. Хэн мэдэхэб даа?! 

Доржо Алтангэрэл хоер энэ шадар газараа, арад зоноо, ан амитадаа 

үхэлhөө абарха гэжэ саашаа тэгүүлбэд. Хэды үдэр, хэды hүни ябаhан юм бэ, 



хүрэхэ газартаа одоол ерэбэл даа. Могойтын хүнды гэhэн газар шадар энэ 

голой эхин оршодог. Эгээл энэ газарта Шаралдай баянайхи байра байдалаа 

түхеэрэнхэй hуудаг байгаа. Оршон тойронхи хада гүбээ, тала дайда 

Шаралдайн хонин hүрэгөөр бүрхөөгдэнхэй, үй түмэн эбэртэ бодонь тоо 

тоншогүй болонхой. Энээгүүрхи айлнуудай бүхы малыень суглуулжа, 

өөhэдыень заража, голой урасхал тогтоожо, малаа уhалжа, эндээл үхэhэн 

хони малаа хаядаг байгаа.  

Зүгөөр энэ уршагта ябадалыень хаража байhан тэнгэри бурхан буудал 

буулгажа, томо шулуу голой эхин булагта хаяhан байгаа. Шаралдай баян 

уhанай бага болоходо, үшөө нэгэ томо шулуу хэжэ, урадхал хаагаад, малаа 

уhалжа, өөhэдөө уhа абажа байба. Тиигэжэ харьялан урдадаг голнай шэргэжэ 

эхилhэн байгаа гэжэ Доржо Алтангэрэл хоер мэдэрээд, Шаралдай баянда 

уулзахаа ошобо.  

- Бидэ зон амитадаа уhатай болгохо гэжэ эндэ ерээд ябанабди. Голой 

урасхал хааhан шулуугаа абагты, уhаяа урадхуулаагүй hаа, зон амитан бугэдэ 

хосорхо– гэбэ Доржо 

- Үгы, энэ шулуу абахагүйб, минии мал юу уугаад байхаб. – гэжэ 

ууртайгаар Шаралдай баян зангирба. 

- Тиигэбэл, бидэ хэлсээ баталая. Хэмнай олон таабари таанаб, тэрэнэй 

хэлэhээр болохо. – гэбэ Алтангэрэл 

Эдэ хоер юу мэдэхэ hэм. Би энэ түшэмэлнүүдээрээ тэрэ доро олон 

таабаринуудые тайлбарилхабди. Тиигээд саашаа энэл хэбээрээ амар hуухаб 

гэжэ мэхэтэйгээр бодомжолоод: 

- Заа, танай хэлэhээр болог! 

Шаралдай баян сэсэн үбгэдөө, залуу хүбүүд басагадые суглуулжа, 

Доржо Алтангэрэл хоерой урдаhаа бэлэн зогсонод. Зүгөөр хара багаhаа сэсэн 

хүүхэн гээд нютаг зондоо суурхаhан Алтангэрэл, бүхы таабаринуудыень тэрэ 

дороо таажа шадаба. Тиигэжэ баталhан хэлсээгээ илажа, оршон тойронхи 

арад зоноо үзэлhөө абарба.    



 Тиигэжэ арбан хүнэй арай даажа табиhан шулуу Доржо нэгэ гараараа 

бодхоожо, хажуу тээшэнь табиба. Булагай эхиндэ байhан бүхы шулуунуудые 

арилгаба.  Одоол удаан хүлеэгдэhэн уhан Доржо Алтангэрэл хоерой 

hуурижаhан газар руу яаралтайгаар урдаба. Тэнгэри бурхан уурлахаа болижо, 

энэ шадар ажаhуужа байгаа арад зон амар амгалан ажаhуугаа.   

- Тиимэhээ, хүбүүмни, хадуужа аба, буряад зон уhа голоо бузарлангүй, 

үндэhэ hуурияа алдангүй ябабал, саашанхи ажабайдал нэгэ жэгдэ hайн байха, 

- гэжэ хүгшэн абань хүбүүндээ ойлгуулан хөөрөөгөө дүүргэнэ. – Доржо 

Алтангэрэл хоерой хэhэн хэрэг, ябаhан ябадал тухай үшөөшье олон 

ушарнууд бии. Хожом шамдаа, хүбүүмни, хөөрэхэб даа.     

  

 

  

      

  

     

 

 

  

 


